KEILA KUNSTMURUSTAADIONI KODUKORD
Kunstmurustaadion on koolivaheaegadel (v.a talvine koolivaheaeg) avatud E – P 10.00 – 20:00
Kunstmurustaadionile pääseb vaid selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohtadest.
Kunstmurustaadionil on lubatud treenida ainult kasutusgraafikus registreeritud rühmadel treeneri juuresolekul. Kasutusgraafik on nähtav www.keilajk.ee
Treeningrühmadel on kohustus kinni pidada treeningaegadest.
Üksikkasutajatel toimub teenuse tellimine KEILA JK-lt e-postl: info@keilajk.ee telefon 50 94 476.
Kunstmurustaadionil treeninime on lubatud ainult spordijalanõudega ja/ või spetsiaalsete jalanõudega (kunstmuru jalgpallijalanõu või max 13 korgiga jalgpallijalanõu).
Keelatud on mängimine ja/või treenimine metallkorkidega jalgpallijalanõudega.
7. Riietusruumi saab kasutada eelneval kokkuleppel. Riietusruumi tohib siseneda 15 min. enne treeningu algust ning riietusruum tuleb vabastada 15 min. peale treeningu
lõppu.
8. Kunstmurustaadionil on keelatud:
 suitsetada
 siseneda ja viibida alkoholi- ja/või narkojoobes
 omada külm- ja tulirelva ning teisi ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, alkoholi ja narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaarat. SA Keila Terviserajad esindajal on
otsustamisõigus ülalnimetatud ja käesolevas kodukorras nimetamata ohtlikkuse ja territooriumile mittelubamise üle
 ükskõik missuguste esemete maha ja/või kellegi poole viskamine
 igasugune teisi kunstmurustaadioni külastajaid ja treeningrühmi häiriv ning ennast ja/või teisi ohtu seadev tegevus. Nimetatud tegevuse vältimiseks on KEILA JK
esindajal õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda või territooriumilt välja saata
 treeningute läbiviimine ilma treeneri ja/või vastutava isiku juuresolekuta
 ronida kunstmurustaadioni territooriumil paiknevate ehitiste ja rajatiste katusele, piiretele ja ehitusobjektidele
 haldajaga kooskõlastamata siseneda jalgratta, rulluiskude, rula jms vahendiga ning koduloomadega kunstmurustaadioni territooriumile. Rattad paigutada selleks
ettenähtud kohtadele.
9. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb koheselt teavitada treenerit/õpetajat või KEILA JK esindajat ja kokku leppida tekitatud kahju heastamine/hüvitamine.
10.
KEILA JK ei vastuta kunstmurustaadionil valveta jäänud asjade eest.
11.
Pärast inventari kasutamist tuleb see asetada tagasi oma kohale.
12.
Iga kunstmurustaadioni külastaja (sh. mängija, treener, ürituse korraldaja, töötaja jne) peab järgima Eesti Vabariigi seadusandlust ja KEILA JK esindaja
seaduslikke korraldusi.
13.
Iga kunstmurustaadioni külastaja (sh. mängija, treener, ürituse korraldaja, töötaja jne) peab hoidma puhtust ja korda.
14.
Müügiga tegeleval isikul peab olema selleks KEILA JK esindaja nõusolek ning Eesti Vabariigis ja Keila linnas kehtivale õiguskorrale vastav müügiluba.
15.
Tulekahju, pommiähvarduse vms ohu korral järgima KEILA JK esindajate korraldusi, lahkuma kunstmurustaadioni territooriumilt paanikat tekitamata. Ülaltoodud
juhtudel avastades ohukolde, teavitama sellest kiiremas korras:
- päästeametit 112
- politseid 110
- spordikeskuse esindajat 50 94 476
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Käesoleva kodukorra rikkumisel on õigus rikkujat/treeningrühma karistada suulise hoiatusega või kunstmurustaadioni territooriumilt ärasaatmisega. KEILA JK esindajal on
õigus korduvalt kodukorda rikkunud isikut / treeningrühma edaspidi kunstmurustaadionile mitte lubada ja/või tühistada korda rikkunud treeningrühma treeningud.
KEILA JK-l on õigus kunstmurustaadion vajadusel (võistluste eel, ilmastiku tõttu, ürituste korraldamiseks, remondiks jne.) osasliselt või täielikult treeninguteks sulgeda.
Reeglina teavitatakse sellest eelnevalt kasutajat.

